
 
 

 
SUBMISSÃO DE ABSTRACTS PARA APRESENTAÇÃO DE POSTERES  

 
 

Os trabalhos submetidos devem ser originais e não devem ter sido previamente 
apresentados ou publicados em outros congressos, reuniões ou revistas. 

1. Cada autor só poderá apresentar um poster como 1º autor. Poderá, no 
entanto, ser coautor de mais um outro trabalho. 

2. Um dos autores deverá estar obrigatoriamente inscrito no congresso e se 
for sócio da APHO deverá ter a quotas regularizadas.  

3. Será permitido um número máximo de 5 autores por cada trabalho. 
4. O RESUMO deverá conter um máximo de 250 palavras.  
5. O Resumo deverá ser enviado em formato “Word”, a 1,5 espaços, a preto, 

fonte “Verdana”, tamanho 12, para o e-mail apho.congresso@ gmail.com 
mencionando no assunto SUBMISSÃO DE POSTER. 

6. Deverá ser enviada uma fotografia do primeiro autor, em formato JPG a 300 
dpi. 

7. Deverão ser indicados os seguintes dados relativos ao 1º autor: Nome, 
Telemóvel, E-mail. 

8. A data limite para a receção dos resumos é dia 17 de SETEMBRO de 2021. 
9. Todos os trabalhos submetidos serão avaliados pelo júri nomeado pela 

Comissão Científica do Congresso. 
10. Os autores serão informados sobre a aceitação, ou não, do seu 

trabalho até ao dia 30 de SETEMBRO de 2021.  
11. Os pósteres serão expostos no Foyer principal, devendo os autores 

estar junto aos mesmos nos coffee- breaks.  
12. A formatação do póster deverá ser de 100 cm de altura por 80 cm de 

largura.  
13. Cada autor deverá trazer material de fixação do póster (Bostick ou 

outro material que não danifique).  
14. O póster não deverá ser apresentado com intenção comercial. 
 
Os trabalhos selecionados para apresentação no Congresso, serão 

candidatos ao prémio de melhor póster.  
 



REQUISITOS  
O poster deverá ser impresso. 

Dimensões:  100 cm de altura x 80 cm de largura)  
Tamanho de letra  

Título: 80, Bold 
Nome e afiliação: 40 - 60  
Texto  
Sub-Título -   50 bold 
Texto 30  
Legenda para imagens:  20   
Imagens: 150 a 300 dpi 

 
Colocar nome, e-mail e foto do 1º autor.  
Colocar o Logotipo da APHO  
Afixar o poster às 8.30 h do dia 22/10 e retirar o poster no dia 23/10 após as 16.30 
horas.  

 

O melhor póster receberá um prémio! 
 
Júri de avaliação: 
Prof. Dr. Paulo Mascarenhas  
Dra. Anabela Gonçalves  
Dra. Maria João Seia  
 

 
Critério de avaliação dos pósteres:  
 

1.COMPONENTE CIENTÍFICA ESCRITA: Qualidade da informação, rigor 
científico; grau de inovação/contributo para a discussão científica; pertinência 
e contributo para a saúde oral; expressão linguística e correção formal.  
 
2. ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA –organização do póster, o 
aspeto gráfico geral do poster e a sua legibilidade (tendo em conta o tipo e 
tamanho de letra, os espaçamentos e a densidade e distribuição do texto, 
para leitura a uma distância de 1,5 metros). 

 


